
1 
 

Algemene Ledenvergadering UDI’19 
8 november 2021 

Notulen 
 

 
1. Opening 
Voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft een 
korte opsomming van een aantal belangrijke gebeurtenissen die bij UDI’19 in het afgelopen twee 
seizoenen hebben plaatsgevonden. 
 
2.Mededelingen / Ingekomen Stukken 
De volgende leden hebben zich officieel afgemeld: Jean-Paul van den Akker, Robert van Gendt, Mark 
van de Burgt, Minus van Eijl, Paul Rüpp en Roel van Hek 
 
Er zijn 2 getekende machtigingen binnengekomen v.w.b. de stemronde. 
Mark van de Burgt machtigt Marie-Louise van de Burgt om in zijn naam te stemmen 
En Roos Derksen machtigt Geron Derksen om in haar naam te stemmen. 
 
Binnengekomen stukken: 
Presentielijst : vastgesteld is dat er 95 geregistreerde aanwezigen zijn en 2 machtigingen. 
 
3.Vaststellen notulen ALV van 29 oktober 2018 
Voorzitter loopt door de notulen van de ALV van 28 oktober 2019. 
De notulen van 28 oktober 2019 worden met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Inhoudelijk jaarverslag vereniging seizoen 2019 - 2021 

De voorzitter loopt door het jaarverslag en benoemt een aantal zaken die dit jaar zijn voorgevallen: 
Er is veel gebeurd, echter dit is ook niet gek in een vereniging met ruim ± 1700 leden. 
Dit jaar is heel anders dan voorgaande jaren verlopen.  
Vervolgens staat de voorzitter stil  bij de leden die tijdens de afgelopen twee seizoenen zijn 
overleden en vraagt één minuut stilte om hen te gedenken.  
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De vergadering stemt in met het vaststellen van het 
jaarverslag met dank aan de secretaris. 
 
5. Financieel Verslag seizoen 2019 – 2021 

Joep geeft toelichting op het financieel verslag. 
Zoals  gebruikelijk worden de rekeningen van UDI’19 en STAVU, die samen een fiscale eenheid 
vormen, integraal gepresenteerd, zodat de leden een beter inzicht in het totaal kunnen krijgen.  De 
belangrijkste feiten worden hieronder kort samengevat.  
 
Financieel beleid 
Exploitatie STAVU en Vereniging > 0 
Investeringen -> Zoveel mogelijk gefinancierd met eigen middelen (solvabiliteit minimaal 50%) 
Financieringen  ->  (a) Voor lange termijn investeringen 
(en reserveringen) (b) Aflossen bestaande leningen 
   (op basis van planning en beleid) 
Liquiditeit -> Voldoende buffer aanhouden om aan (toekomstige)  verplichtingen te  
  kunnen voldoen (20% van jaarlijkse uitgaven in buffer) 
 
Conclusie:  
COVID-19 heeft een forse impact gehad op de financiële huishouding, met name bij de kantine.  
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Echter door trouwe sponsoren, bijdrage van leden/spelers, bijdrage van overheid en KNVB, 
kostenbesparende maatregelen, en een solide financieel beleid staan we er financieel zeer goed 
voor. 
 
STAVU 2019-2021 
Het positief resultaat van EUR 1.607 (19/20: EUR 3.164) wordt toegevoegd aan de opgebouwde 
buffer.  
Sponsoring daalt met 10%, maar blijft op voldoende niveau door trouwe, betrokken sponsoren. 
Vergoedingen zijn fors lager dan begroot, door beperkt aantal wedstrijden UDI-1 i.v.m. COVID-19 en 
collectieve bijdrage van spelers en staf. 
Enkele kerncijfers: 
Solvabiliteit (Eigen vermogen/balanstotaal): 82% (19/20: 68%) Doel: minimaal 50% 
Liquiditeit bedraagt ruim EUR 69.000 (vorig jaar: EUR  52.000) Doel: buffer van 20% (minimaal EUR 
36.000) 
STAVU is volledig schuldenvrij. 
 
Vereniging 2019-2021 – exploitatie 
Een positief resultaat van EUR 2.821 (19/20: EUR 1.988); 
Contributie; beperkte afname aantal leden, periode april/juni 2021 alleen voor jeugdleden geïnd, EUR 
25.000 minder inkomsten. Contributie bevroren (geen indexatie) 
Sponsoring daalt met 10%, maar blijft op voldoende niveau door trouwe, betrokken sponsoren 
Covid-19; Steunmaatregelen: Overheid: EUR 36k (TVL, NOW 1/3, COTASO, TOGS) 
Gemeente: EUR 7k huurkorting 
KNVB: EUR 24k niet geïnd 
Kantine fors negatief resultaat EUR 13.548 (20/21: 25.745 negatief) na steunmaatregelen 
Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) Werkgroep: Stefan van Roosmalen, Remco Lips, Robert van 
Gendt 
Conclusie:  Substantiële uitgaven te verwachten (EUR 250.000 komende 5 jaar) o.a. sanitair 
dakafwerkingen, terreinverharding, verlichting etc. Onderzoeken haalbaarheid (onderhoud versus 
nieuwbouw) financieel: EUR 100.000 geoormerkt (vereniging en STAVU) 
Bliksemschade: forse uitgaven, goed verzekerd.  
 
Vereniging 2019-2021 – Balans 
Enkele kerncijfers: Solvabiliteit (Eigen vermogen/balanstotaal): 51% (vorig jaar: 57%); Doel: minimaal 
50% Liquiditeit bedraagt ruim EUR 59.000 (vorig jaar:  EUR  51.000) Doel: buffer 20% uitgaven 
(minimaal EUR 59.000)  
Vereniging geen rentedragende schulden! 
Externe financieringen lopen steeds verder terug. Onderzoek naar mogelijkheden extra aflossingen: 
LED scherm 
Horeca lening 
 
Vragen: 
Rob Ketelaars: Rob maakt zich zorgen over de materialen waarmee gewerkt moet worden. Hij heeft 
complimenten over de gepresenteerde cijfers maar het materiaal waarmee gewerkt moet worden blijft 
daarbij ver achter. Antwoord: Er is budget voor de materialen dit gaan we de komende maanden 
onder de loep nemen en we nemen deze opmerkingen mee. 
 
6. Verslag Kascontrolecommissie 

 
Mark van de Meulenhof leest het verslag voor over het boekjaar 2019 - 2021 
Verkrijgen van inzicht en totstandkoming van het financieel verslag. De Kascontrole Commissie 
bestaande uit Mark van den Meulenhof, Richard Massa en Jaimy Lunel heeft haar rapport opgemaakt 
d.d. 8 november 2021.  
Het advies van de commissie is : Het financieel verslag goed te keuren over de periode 1 juli 2019 t/m 
30 juni 2021, bestaande uit : 
              a)  De balans per  30 juni 2021 
              b)  Het exploitatieoverzicht over genoemde periode, met een positief saldo van  EUR 2.821 
(19/20: EUR 1.988) 
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c)  De penningmeester en bestuur decharge te verlenen. 
De ALV stemt in met het verslag en verleent decharge aan Penningmeester en Bestuur.   
 
7.Benoeming leden Kascontrolecommissie 
Mark van de Meulenhof, Richard Massa en Jamie Lunel blijven beschikbaar als lid van de 
kascontrolecommissie. Dezelfde samenstelling blijft ook voor volgend jaar in tact. 
 
8. Vaststelling begroting seizoen 2021–2022. 

De begroting wordt doorgenomen. Sluitende begroting 2021 – 2022 met een positief 

exploitatieresultaat van EUR 152. Voorzichtige inschatting sponsoren.  Vergoeding is op basis van 

presteren, geen vaste vergoedingen, als jaarafspraken vastgelegd. Activiteiten businessclub, ruimte 

naar gelang het aantal leden/sponsoren. 

9. UDI’19 hart veilig  

Uitleg wordt gegeven naar aanleiding van de hartstilstand die Edwin Gevers overkomen is op het 

voetbalveld bij UDI’19. Het filmpje van DTV wordt afgespeeld. Uitleg wordt gegeven over de AED. We 

zijn trots op deze mensen. En ze worden nogmaals bedankt voor hun uitstekende handelen. Het 

filmpje ligt ook bij de KNVB. Dus we zijn een landelijk bekende club geworden. Willy bedankt de 

mensen nogmaals. Jan van Asseldonk neemt het woord. We willen UDI hart veilig maken, en meer 

leden erbij betrekken. Dit betekend dat we een cursus gaan verzorgen omtrent de AED. 

Wetenschappelijk is vastgesteld dat de overlevingskansen substancieel stijgen wanneer er een AED 

gebruikt wordt. Het wordt een eenmalige lesavond met diploma en herhalingscursus. 

We gaan binnenkort beginnen met de eerste cursus. Het hele verhaal onderstreept dat dit niet alleen 

opgelost kan worden door onze EHBO. Nogmaals hartelijk dank namens de vereniging en we spreken 

de hoop uit dat veel mensen zich gaan aanmelden. 

10. UDI’19 / CSU Bestuursorganisatie 2021 

Er wordt uitleg gegeven over de plannen om naar een nieuwe bestuursorganisatie te gaan. Vanuit het 

bestuur is meermalen de wens uitgesproken om te komen tot een kleiner bestuur. 

Daarvoor is een nieuw tijdpad uitgestippeld.  Sessies bestuur grootte Vaststellen 9 naar 6, 

Portefeuilles samenstellen aanstellen Commissie van Goede Diensten; Mark van de Burgt, Gert van 

den Hoven, Kees van de Wijst en Frans Verwijst. 

De nieuwe structuur zou er als volgt uit moeten komen zien:    

 Voorzitter  Wim Scheen      

 Penningmeester      Vacant        

  Financieel     Horeca; Ruud Geerders   Sponsoring; Leon Deijnen 

 Secretaris  Ben Vogels       

  PR Communicatie Ledenadministratie  Agendabeheer Bewaken afspraken

 Voetbalzaken Harold van Zutphen       

  TC  Jeugd  Senioren Wedstrijdzaken Voetbal Activiteiten   

 Verenigingszaken Remco Lips       

  Accommodatie Materialen Kleding  Activiteiten   

 Vrijwilligerszaken Vacant        

  Vrijwilligers werven en behouden 
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Vragen: Jan Loozen:  Jan is blij verrast met de nieuwe structuur, hij heeft alleen 2 opmerkingen: de 

naam verenigingszaken vindt hij een onduidelijke term en de vrijwilligerszaken had hij liever onder de 

voorzitter gezien.  

Perry Ceelen: Perry geeft complimenten voor de presentatie, echter waarom horen we dit niet van te 

voren. Ook de benoemingen hadden beter vooraf gegeven kunnen worden. Antwoord: We wilden zo 

snel mogelijk met deze structuur beginnen. Er waren profielen beschikbaar en we gaan deze ook nog  

uitbreiden. De commissie is uitgegaan van de informatie die beschikbaar was. De termijnen van 

enkele bestuursleden was vorig jaar al verlopen en van een aantal dit jaar, dus we wilden geen tijd 

verliezen om alles ingevuld te krijgen. 

Matthijn Kunz: Gaat de commissie van goede diensten ook commissieleden aanwerven? Antwoord: 

in eerste instantie is de commissie in het leven geroepen om bestuursleden te zoeken, het is echter 

niet ondenkbaar dat zij ook op zoek gaan naar commissie (voorzitters) leden  

Chantal Brands: Er zijn functieprofielen van bestuursleden maar worden er in de toekomst ook 

functieprofielen voor commissieleden gemaakt? Antwoord: Goed idee, dit zal meegenomen worden 

8.Benoeming Leden Stemcommissie 
Als Lid van de stemcommissie worden benoemd : Joost van Oort, Ad Stuiver en Henk Raijmakers. 
 
9.Verkiezing Bestuursleden 

Voorzitter gaat over tot de verkiezing van bestuursleden, t.w.  

Aftredend en niet herkiesbaar Leon de Beer als bestuurslid Public Relations 
Aftredend en niet herkiesbaar Joep van de Geer als penningmeester van de vereniging       
Aftredend en niet herkiesbaar Willy Verwegen als bestuurslid alg. zaken/ accommodatie 
Aftredend en niet herkiesbaar Fred Smies als bestuurslid technische zaken 
Aftredend en niet herkiesbaar Ben Tuithof als voorzitter van de vereniging  

 
Tevens wordt als nieuw Bestuurslid voorgedragen  Wim Scheen als beoogd voorzitter van de 
vereniging en vervanger van Ben Tuithof. 
En tevens wordt als nieuw Bestuurslid voorgedragen Remco Lips als beoogd Bestuurslid 
verenigingszaken en vervanger van Willy Verwegen. 
Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen. 
 
Wim Scheen stelt zichzelf voor: veel dezelfde gezichten, 1959 in grave, opgegroeid onder de rook van 
Rotterdam. Besmet met het Feyenoord virus. 1988 getrouwd. 1992 naar Uden gekomen. 2 zoons, zij 
waren de aanleiding om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ook lange tijd een bestuursfunctie bekleed. 9 
jaar gedaan. Een maand geleden de vraag gekregen om voorzitter te worden van de vereniging.  
 
Remco Lips stelt zichzelf voor: aantal jaar geleden ook hier gestaan 25 jaar lid, geboren en getogen in 
Uden, voetbalt bij UDI 3 2 dochters, eigen sportstudio. 13 jaar werkzaam bij een adviesbureau 
daardoor in de picture gekomen bij Willy. Ook in de commissie van het MJOP zitting. Daarna kwam de 
vraag van Willy om zijn bestuursfunctie over te nemen.  
 
De voorzitter staat stil bij de vertrekkende bestuursleden hij benoemt de inzet en verdiensten die de 
bestuursleden voor UDI’19 heeft gehad.  
Hierna wordt overgegaan tot stemming: 
Er zijn 97 stemgerechtigden. (95 aanwezigen en 2 met een getekende volmacht) 
 
Voor de verkiezing van Wim Scheen 
89 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 5 stemmen blanco 
 
Voor de verkiezing van bestuurslid verenigingszaken Remco Lips 
.95 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 2 stemmen blanco 
Onder dankzegging van de voorzitter aan de leden voor het gestelde vertrouwen feliciteert hij alle 
bestuursleden met deze verkiezing. 
 
Hierna nemen de nieuwe bestuursleden plaats achter de tafel 
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11. Rondvraag 
 
Wilma Kunz: Wilma hoopt dat het nieuwe bestuur een eenheid gaat vormen. 
  
Wout van de Peppel: Er is een rapport gemaakt (de professionele amateurclub) is dat voor de gehele 
vereniging beschikbaar. Antwoord, we gaan kijken of het gepubliceerd kan worden of dat het 
opvraagbaar wordt.  
 
Ad stuiver: Kunnen we bij de gemeente onder de aandacht brengen hoe onze kinderen naar huis 
moeten fietsen. Dit levert soms gevaarlijke situaties op? Antwoord: Dit wordt meegenomen. 
 
Gert van den Hoven: Hoe zit het nou met de financiële verantwoordelijkheid nou we geen 
penningmeester meer hebben. Antwoord: de financiële verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de 
bestuursleden die ingeschreven staan bij de KvK. Zij zijn hoofdelijk verantwoordelijk dus ook 
financieel. Voor de bankpasjes is nou (tijdelijk) Harold van Zutphen naar voren geschoven. Hij krijgt de 
bankpasjes van de Rabobank en AMRO bank. Joep zal overigens als commissielid wel de taak van 
penningmeester op de achtergrond blijven uitvoeren tot 01-02-2022. Harold kan zo toezicht houden op 
de financiën.  
 
Denys van Eekelen: Waarom moeten onze gasten in de kantine een hogere prijs betalen dan onze 
eigen leden? Antwoord: We hebben bij de invoering van de clubcard besloten dat wanneer die 
clubcard gebruikt wordt we daar korting op geven. Iedereen kan zo`n clubcard aanvragen dus in 
principe kan ook iedereen in aanmerking komen voor deze korting. Wanneer er cash wordt betaald is 
de prijs voor iedereen gelijk. 
 
Onze nieuwe voorzitter Wim neemt het woord en staat stil bij de vertrekkende voorzitter Ben Tuithof. 
Hij bedankt Ben voor zijn inzet en betrokkenheid bij de vereniging. 
 
Het laatste woord is aan Kees van der Wijst. 
Het is een hectische tijd geweest. We hebben elkaar bijna 2 jaar niet gezien. Er zijn vanavond veel 
dingen verduidelijkt, gelukkig hebben we als commissie van goede diensten ook 2 goede 
bestuursleden gevonden om in het bestuur zitting te nemen. De commissie gaat snel op zoek om een 
geschikte penningmeester te vinden. 
Hij bedankt het bestuur voor hun inzet en feliciteert de verkozen bestuurders en wenst allen veel 
wijsheid toe.  
 

12. Sluiting 

Voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de ALV vergadering. 
 
 


